Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders week 49
Dinsdag 3 december 2013 09.30 uur in de kamer van de burgemeester van het gemeentehuis.
Aanwezig:
Burgemeester A.J. van Hedel
Wethouder H.A. Verwoert
Wethouder T. Kool
Wethouder J. Krook
Loco-Secretaris A. Schol

Nr.

Afdeling

Zaak Portefeuille
nummer

Onderwerp

Advies

Besluit

0.1

Secretaris

14499

Vaststellen

Akkoord

0.2
1.1

Uitnodigingen
Bedrijfsvoering

2856

Burgemeester

B&W besluitenlijst d.d. 26 november
2013
Dienstverleningsovereenkomst
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Akkoord

2.1

Ontwikkeling
en Toezicht

6516

Kool

De Dienstverleningsovereenkomst met de
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid vast te
stellen
1. Te besluiten tot het aangaan van
anterieure overeenkomsten met Satter
Holding B.V. En VABO Ontwikkeling B.V.
In overeenstemming met bijgevoegde
ontwerpen van deze overeenkomsten;
2. Te besluiten tot het aangaan van
planschadeverhaalsovereenkomsten met
Satter Holding B.V. En VABO Ontwikkeling
B.V. In overeenstemming met bijgevoegde
ontwerpen van deze overeenkomsten;
3. Het bijgevoegde ontwerp van het
bestemmingsplan “Woningbouw
Hagedelstraat”in overeenstemming met
afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht
voor iedereen ter inzage te leggen.

Ontwerpbestemmingsplan
Woningbouw Hagedelstraat

Akkoord

2.2

Ontwikkeling
en Toezicht

12738

Kool

Ontwerpwijzigingsplan
Bommelsestraat ong. te Ophemert

3.1

Samenlevings
zaken/
Gemeentewink
el

14945

Verwoert

Bibliotheek op school (dBos)

3.2

Samenlevings
zaken/
Gemeentewink
el

16150

Krook

Programma Cultuur- en Erfgoedpact
Rivierenland

3.3

Samenlevings

16858

Krook

Notitie Scootmobielpool in Neerijnen

1. Te besluiten tot het aangaan van een
anterieure overeenkomst met de heer A.
van Dijk in overeenstemming met
bijgevoegd ontwerp van deze
overeenkomst;
2. Te besluiten tot het aangaan van een
planschadeverhaalsovereenkomst met de
heer A. van Dijk in overeenstemming met
bijgevoegd ontwerp van deze
overeenkomst;
3. Het bijgevoegd ontwerp van het
wijzigingsplan “Bommelsestraat ong. te
Ophemert”in overeenstemming met
afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht
voor iedereen ter inzage te leggen;
4. De procedure hogere grenswaarden op
te starten
1. In te stemmen met het projectplan de
bibliotheek op school (dBos) als onderdeel
van het programma laaggeletterdheid (2e
tranche) van het Regiocontract 2012-2015
2. In te stemmen om de benodigde
cofinanciering voor Neerijnen tot een
bedrag van € 39.600,- te dekken uit de
bestemmingsreserve LEA;
3. In te stemmen met de informatienota
“Productenboek Bibliotheek 2014”voor de
raad.
1. In te stemmen met het Regionale
Programma Cultuur- en Erfgoedpact
Rivierenland 2014 t/m 2016;
2. In te stemmen met deelname aan en
bekostiging van de 3 projecten “reizen in
de tijd door Rivierenland”, Rivierenland
loont” en “Verbinden en ontsluiten”;
3. Het Programma Cultuur- en Erfgoedact
Rivierenland 2014-206 ter kennis te
brengen aan de raad.
1. Overgaan tot de realisatie van een

Akkoord

Akkoord

Akkoord

Akkoord

zaken/
Gemeentewink
el

3.4

Samenlevings
zaken/
Gemeentewink
el

16030

Krook

Vergaderstukken Programmaraad
Zelfredzaam d.d. 5 december 2013

scootmobielpool, in samenwerking met het
maatschappelijk middenveld, als algemene
(Wmo) voorziening in De gemeente
Neerijnen;
2. In de aanschaf- en onderhoudskosten
van de scootmobielen die deel uitmaken
van de scootmobielpool voorzien uit het
budget Wmo vervoersvoorzieningen de
aanschaf- en onder
3. De scootmobielpool gedurende 12
maanden in de vorm van een proeftuin uit
voeren
4. Het beheer van de scootmobielpool en
de locaties in handen geven van de
maatschappelijk partners en om de
coördinatie van de scootmobielpool over te
dragen als de pilot succesvol is verlopen
en de scootmobielpool een structurele
plaats in het Neerijnens aanbod van
algemene voorzieningen krijgt.
Ter kennisname

Akkoord

